
                           Wszyscy uczestnicy postępowania

Znak: P-M/Z/          /15                                                          Data: 17.07.2015  r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę  odczynników i sprzętu jednorazowego do Laboratorium
Mikrobiologicznego  dla  „Pro-Medica”   w  Ełku  Sp.  z  o.o.  dla  „Pro-Medica”  w  Ełku  Sp.  z  o.o.  (Znak
Postępowania: 3065/2015)

W imieniu „Pro-Medica” w Ełku Sp. z o.o. informujemy, iż do dnia 09.07.2015 r.  do godz. 10.30  (termin składania

ofert) do Zamawiającego wpłynęło 4 oferty. W wyniku przeprowadzonej procedury do realizacji zamówienia zostały  wybrane

oferty firm:

PAKIET 1 – BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa 

wartość netto:  45 996,00 zł ; wartość brutto: 49 964,88  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  95 pkt - wartość brutto oferty; termin płatności – 5 pkt; łączna punktacja –

100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 2 – BioMerieux Polska Sp. z o.o., ul. Gen. J. Zajaczka 9, 01-518 Warszawa 

wartość netto:  177 948,20 zł ; wartość brutto: 194 178,46  zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  95 pkt - wartość brutto oferty; termin płatności – 5 pkt; łączna punktacja –

100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 3 - Argenta Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

wartość netto:  39 792,80 zł ; wartość brutto: 42 976,22 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty:  95 pkt - wartość brutto oferty; termin płatności – 5 pkt; łączna punktacja –

100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. punktacja 91,82 pkt

PAKIET 4  -  Argenta Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

wartość netto:22 087,40 zł ; wartość brutto: 23 854,39 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

Oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ. Ponadto zostały złożone oferty

firm:       

1. FutureMed Christos Petrou ul. Chłapowskiego 12 02-787 Warszawa

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 78,50 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna



punktacja  - 83,50 pkt       

PAKIET 5  -  Argenta Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

wartość netto:33 140,00zł ; wartość brutto: 36 763,20 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

Jedyna oferta  najkorzystniejsza pod względem ceny, spełniająca wszystkie wymogi zawarte w SIWZ.

PAKIET 6  -  Fabimex B i W Wiecek Sp. J. ul. Cedrowa 16 04-565 Warszawa

wartość netto: 21 625,00 zł ; wartość brutto: 23 355,00 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

PAKIET 7 poz.11  -  Argenta Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

wartość netto:240,00 zł ; wartość brutto: 259,20 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

PAKIET 7 poz. 13  -  Argenta Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k., ul. Polska 114, 60-401 Poznań 

wartość netto: 740,00 zł ; wartość brutto: 799,20 zł 

streszczenie oceny i porównania złożonej oferty: 95,00 pkt- wartość brutto oferty; termin płatności – 5,00 pkt; łączna punktacja

100,00 pkt

Umowa zostanie  zawarta  w  dn.  23.07.2015  r. zgodnie  z  art.  94  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915 i 1146, 1232

 oraz z 2015 r. poz. 349)

Zabezpieczenie wykonania umowy 5% brutto powinno być wniesione przed podpisaniem umowy. 

Z poważaniem


